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                                                                                        Αθήνα, 07-10-2013 
                                                                                        Αριθµ. Πρωτ. 660/1/50401 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7 και ΑΠ8» 
 
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι υπεύθυνος φορέας 
υλοποίησης των Πράξεων «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7 και ΑΠ 8» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση». 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 19104/23-11-2012 και 19105/23-11-2012 Αποφάσεις 
2ης Τροποποίησης των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, 
την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισµό –Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 7 και ΑΠ 8» της 
Ε.Υ.∆. Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ και µε την υπ΄ αρ.1346/68/26.09.2013 απόφαση του ∆.Σ., το 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης 
έργου για πέντε θέσεις µελών Συγγραφικής Οµάδας µε τις παρακάτω αρµοδιότητες και 
παραδοτέα: 
 
o Τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γλώσσα επιπέδων Β1 και 

Β1 για ειδικούς σκοπούς. 
o Την παραγωγή µίας γλωσσικά απλούστερης εκδοχής του υλικού της ιστορίας, 

ειδικά για τα επίπεδα Α1 – Α2. 
o Την παραγωγή υλικού για την κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό υλικό) για 

τα επίπεδα Α1 και Α2 
o Την παραγωγή υλικού για την κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό υλικό) για 

τα επίπεδα Β1 και Β1 για ειδικούς σκοπούς. 
o Παραγωγή οδηγού εκπαιδευτή για τα επίπεδα Β1 και Β1 για ειδικούς σκοπούς. 
 
Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
Η συνολική αµοιβή είναι 4.950,00 € µικτά για κάθε άτοµο, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των νοµίµων κρατήσεων. Η παραπάνω αµοιβή αφορά σε όλη τη διάρκεια του 
έργου και καταβάλλεται τµηµατικά µετά την παράδοση και παραλαβή από το 
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. των προβλεπόµενων παραδοτέων. 



 
Προαπαιτούµενα Προσόντα υποψηφίων: 
Η συγγραφική οµάδα θα αποτελείται από: 
Α)-Τρεις Φιλολόγους- γλωσσολόγους (τουλάχιστον κατόχους σχετικού 
µεταπτυχιακού διπλώµατος) µε εξειδίκευση στον σχεδιασµό και την παραγωγή 
διδακτικού υλικού για την ελληνική ως δεύτερη /ξένη γλώσσα.  
Β)-∆ύο Φιλολόγους– εκπαιδευτές του προγράµµατος «Οδυσσέας» µε διδακτική 
εµπειρία, τουλάχιστον πενταετή, στο διδακτικό αντικείµενο. 

 
Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µία µόνο θέση.  
 
Στην αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν συνηµµένα: 
α)βιογραφικό τους σηµείωµα 
β)νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων για την απόδειξη 
της επαγγελµατικής εµπειρίας και της διδακτικής εµπειρίας τους 

γ)δείγµατα εργασίας (συγγραφικού/ ερευνητικού έργου) που αποδεικνύουν ότι έχουν τα 
προαπαιτούµενα προσόντα. 

 
Πέραν των προαπαιτούµενων προσόντων θα ληφθούν υπόψη επιπλέον τυπικά 
προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο των θέσεων. 
 
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά (νοµίµως 
επικυρωµένα) δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και 
ισοτιµία τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισµένου 
φακέλου διάστασης Α4. 
 
Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδροµικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από  
07/10/2013 έως 21/10/2013 στη ∆ιεύθυνση: Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου 
Μάθησης 
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, T.K 11143, Αθήνα 
(Κεντρική Γραµµατεία, 3ος όροφος) 
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 
ΓΙΑ ΘΕΣΗ µέλους της συγγραφικής οµάδας των Πράξεων «Εκπαίδευση των 
Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό 
Πολιτισµό-Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ 7, ΑΠ 8» 
 
Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr. Οι πίνακες 
αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν 
δικαίωµα να υποβάλουν ενστάσεις. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 



Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες. ∆εν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκµηρίωτες ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα 
συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάµενου. Οι 
ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς, εντός 
σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: 
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης,  
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43, Αθήνα, 
Κεντρική Γραµµατεία - 3ος Όροφος, 
 
Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 
Ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσµάτων ΓΙΑ ΘΕΣΗ µέλους της 
συγγραφικής οµάδας των Πράξεων «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην Ελληνική 
Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισµό-Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7, 
ΑΠ8» 
Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι 
Σάββατο ή ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται 
αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Ενστάσεις που 
περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική 
ηµεροµηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την 
ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ηµεροµηνίας, οι αιτήσεις ή οι 
ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Ενηµερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/2002 Απόφαση της 
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα παρέχει 
δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, 
προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία 
(έγγραφη αίτηση, τεκµηρίωση υπέρτερου έννοµου συµφέροντος). 
Πληροφορίες:  
τηλέφωνο 213 131 4592, 213 131 4580, ώρες 10.00-14.00. 
 
 
                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 
                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 
 


